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1.GAP SOSYAL INVEST PROGRAMI:
1.1.Arka Plan Bilgisi:
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1990’lı yılların başından bu yana, Bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik araştırma, planlama, projelendirme ve uygulamalar yapmakta;
kamu-sivil toplum-üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliği kültürünün oluşmasına katkı
yapacak çalışmalar gerçekleştirmekte; ulusal ve uluslararası donör kuruluşlar ve özel sektör
kuruluşlarının finansman desteği ile projeler yürütmektedir.
Bu bakış açısı ile GAP İdaresi Başkanlığı, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel vb. sosyoekonomik sorun alanlarına çözüm sunacak yenilikçi özel sektör yaklaşımlarının GAP
Bölgesi’ndeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler
tarafından da benimsenmesi, uygulanması ve iş birliklerinin geliştirilmesinin kalkınma sürecine
ivme kazandıracağını düşünmektedir.
Bu kapsamda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında “Kamu, STK,
Üniversiteler ve Yerel Yönetimler ile Özel Sektör Arasında İşbirliklerinin Artırılması Projesi”
uygulamaya konulmuştur.
Proje kapsamında, Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli
olan ve doğru proje ortağını arayan özel sektör kuruluşları ile GAP Bölgesi’nde faaliyet
gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan kamu kurumları,
üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini
artırmayı amaçlayan bir etkileşim platformunun kurulması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında hayata geçirilen GAP Sosyal Invest WEB sitesi aracılığıyla; GAP Bölgesinde
faaliyet gösteren Kamu Kurumu, STK, Üniversiteler ve Yerel Yönetimler ile Özel Sektör
ortaklığında gerçekleşebilecek projelere ilişkin bir proje havuzunun oluşturulması
hedeflenmektedir.

1.2.Öncelikler ve Hedefler:
Projenin amacı, GAP Bölgesi’nde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla KamuSTK-Üniversiteler ile Özel Sektör arasında işbirliklerini artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik,
çevresel vb. sosyo-ekonomik sorun alanlarına çözüm sunacak yenilikçi özel sektör
yaklaşımlarını ve fonlarını Bölgeye çekmektir.
Proje kapsamında oluşturulan GAP Sosyal Invest WEB Portalında yer alan başvuru modülü
üzerinden GAP Bölgesindeki paydaşların özel sektör iş birliğinde yürütmek istediği projelerin
başvuruları alınacak ve olumlu değerlendirilen projeler özel sektöre sunularak desteklenmesi
sağlanacaktır.
Aşağıdaki hususlar proje tekliflerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ve bu özelliklere
sahip projelere öncelik verilecektir:
• Yenilikçi ve katılımcı yaklaşımları kullanan projeler,
• Sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler.
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Başvurusu yapılan projeler, On Birinci Kalkınma Planı (BKZ EK A) ile çelişmeyen bölgesel
ihtiyaçları karşılayacaktır. 2021-2023 GAP Bölge Kalkınma Planı (BKZ EK B) öncelikleri ile
uyumlu olacaktır. Ayrıca, proje kapsamında hazırlanan İl Bazlı İhtiyaçlar ve Öncelikler (BKZ
EK C) raporunda belirtilen proje konularına özel öncelik tanınacaktır.
2.BAŞVURU SÜRECİ:

2.1.Seçilebilirlik Ölçütleri:
Seçilebilirlik ölçütleri aşağıdakilerle ilgilidir:
2.1.1.Başvuru Sahipleri:
Bu programın doğrudan yararlanıcıları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren;
Kamu kurumları,
Üniversiteler,
Yerel yönetimler ve yerel yönetimlere bağlı dernekler, kooperatifler
Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, kooperatif, birlik)
Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Meslek Odaları
Başvuruların şu özellikleri taşımaları zorunludur:
§

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 9 İlden birinde veya bir kaçında veya
hepsinde kurulmuş olmak ve faaliyet göstermek

§

Tüzel kişiliğe sahip olmak

§

Sunulan projenin tematik alanının, tüzüğünde de belirtildiği gibi kuruluşun kendi
faaliyet alanı içinde yer almak ve

§

Aracı bir kuruluş konumunda olmayıp, ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanmasından
ve yönetilmesinden doğrudan sorumlu olmak.

Kişisel Başvurular Kabul Edilmemektedir!
2.1.2.Ortaklıklar:
Başvuru sahipleri kendi başlarına veya ortak kuruluşlarla hareket edebilirler.
Başvuru sahibinin ortakları projenin hazırlanmasına ve uygulanmasına katılırlar, ortakların da
başvuru sahibi gibi seçilebilirlik ölçütlerini karşılaması gerekir.

2.1.3.Proje/Faaliyet Süresi:
Bir projenin planlanmış süresi altı aydan kısa, 36 aydan uzun olamaz.
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2.1.4.Uygulama İlleri:
Projelerin, aşağıda belirtilen seçilebilir yerlerden birinde veya birkaçında gerçekleştirilmesi
gerekir. Bununla birlikte, istisnai olarak, kimi geçici etkinlikler, gerekçesi başvuru tarafından
ikna edici biçimde belirtilirse, bu bölgelerin dışında da gerçekleştirilebilir.
BÖLGELER

İLLER

Güneydoğu Anadolu

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

2.1.5.Tematik Alanlar:
Ekonomik Kalkınma
İnsani ve Sosyal Gelişme
Kültür ve Sanat
Tarım ve Hayvancılık
Turizm
Çevre
Spor
Mülteci ve Göç
Detaylar için BKZ EK C.

2.1.6.Faaliyet Türleri:
Gelir getirici faaliyetler, seminerler, eğitimler, toplantılar, kültürel ve sanatsal faaliyetler,
çalıştaylar, spor faaliyetleri, kampanya ve ağ oluşturma faaliyetleri, festivaller, ve sokak
etkinlikleri, halkla ilişkileri ve ağ oluşumlarını destekleyen girişimler. Örnek olarak verilen
faaliyet türlerinin dışında proje önceliklerini destekleyen başka faaliyetler de önerilebilir.
2.1.7.Uygun Maliyetler:
Gerçekçi ve maliyet etkin bütçe sunulması beklenmektedir.

2.1.8.Ayni Katkılar:
Ayni katkılar fiili harcama ve uygun gider olarak kabul edilir. Ayni katkılar ayrıca yararlanıcı
taraf adına eş finansman kategorisine girer. Projede görevlendirilen personele yapılacak
ödemeler ayni katkı olarak kabul edilir. Bu ödemeler yararlanıcı taraf veya ortakları tarafından
yapıldığında proje bütçesinde eş finansman olarak yer alabilir.
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2.1.9.Uygun olmayan giderler
Aşağıdaki giderler uygun değildir:
– Borçlar ve borç veya zarar için ayrılmış ödenekler
– Faiz borçları
– Finansmanı bir başka çerçevede yapılmış faaliyetler

2.2.Nasıl Başvurulacağı ve İzlenmesi Gereken Yollar
2.2.1.Başvuru Formu
Proje başvuruları www.gapsosyalinvest.org sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru formu ile
ilgili ayrıntılı bilgi için BKZ EK D

2.2.2.Başvurunun nereye nasıl yapılacağı
Proje başvuruları www.gapsosyalinvest.org WEB sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.2.3.Başvuru İçin Son Teslim Tarihi
Başvuruların teslimi için son tarih 31 Ocak 2022’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.

3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvurular için verilen son tarihe uyulması beklenmektedir. Uyulmaması durumunda başvuru
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formunun eksiksiz ve rehbere uygun şekilde doldurulmaması diğer bir red sebebidir.
GAP İdaresi proje başvurularını aldıktan sonra, başvuru sahiplerine başvurunun son tarihten
önce teslim edilip edilmediği ve daha ileri değerlendirme için tavsiye edilip edilmedikleri gibi
konularda bilgi verecektir.
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3.1.Başvurunun Değerlendirilmesi:
Proje başvuru formlarının değerlendirilmesi, projenin uygunluğu, olumlu yanları, etkililiği,
yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği gibi hususları kapsayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
1. Projenin uygunluğu
1.1 Bölgedeki ihtiyaçlar, hedef gruplar ve özellikle nihai yararlanıcılar düşünülerek projenin
mevcut ihtiyaçları ve sıkıntıları giderme açısından uygunluğu.
2. Projenin etkililiği ve fizibilitesi
2.1 Sorun belirleme ve analizinin değerlendirilmesi.
2.2 Önerilen etkinliklerin değerlendirilmesi (hedefler, amaç ve beklenen sonuçlar açısından
pratiklik ve tutarlılık).
2.3 Eğer varsa önerilen ortakların rol ve katılımlarının değerlendirilmesi.
3. Projenin sürdürülebilirliği
3.1 Başlamadan önceki ve uygulama dönemi boyunca başlıca varsayımların ve risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
3.2 Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar üzerindeki uzun dönemli kalıcı etkinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi.

3.2.Takvim:
TARİH
Eğitimler ve Bilgilendirmeler

1 Ekim- 28 Aralık 2021

Başvuru Formu Teslim Tarihleri

03-31 Ocak 2022

Değerlendirme Süreci

01-11 Şubat 2022

Geri Bildirimler

14-18 Şubat 2022

Kabul Duyurusu

01 Mart 2022

Özel Sektör Görüşmeleri

15 Mart – 15 Haziran 2022

Sözleşmenin/Protokolün imzalanması

Projeye destekçi bulunması halinde
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4.EKLER

Ek-A On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
Ek-B GAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023)
Ek-C İl Bazlı İhtiyaçlar ve Öncelikler
Ek-D Proje Başvuru Süreci
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